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 المستخلص

، حٛث فصٕل  تخًسانًٕضٕع يٍ خالل  ُػشضانبحث  أْذافححمٛك ٔنغشض 

ٚخكٌٕ يٍ ٔانفصم انثبَٙ يُٓجٛت انبحث ٔانذساسبث أنسببمت .  األٔلٚخضًٍ انفصم 

،ٔانًبحث انثبَٙ ٚخُبٔل  تانُٓذس ػبدةإٚخُبٔل يفٕٓو  األٔل يببحث ، انًبحث تثالث

ُْذست َظى انًؼهٕيبث  ػبدةإَظى انًؼهٕيبث انًحبسبٛت ، ايب انًبحث انثبنث ٚخُبٔل 

، خصص  يبحثٍٛٛخُبٔل انزكبء االلخصبد٘ يٍ خالل فانفصم انثبنث أيب انًحبسبٛت. 

حُبٔل ٔالغ انزكبء ًبحث انثبَٙ ُشأث ٔيفٕٓو انزكبء االلخصبد٘ ، ٔانن األٔلانًبحث 

حطشق إنٗ ٔالغ انزكبء ، ٔانفصم انشابغ  بُظى انًؼهٕيبث ٔػاللخّااللخصبد٘ 

يٍ خالل  االلخصبد٘ فٙ انششكت انًبحٕثت ٔإػبدة ُْذست َظى يؼهٕيبحٓب انًحبسبٛت

نؼُٛت انبحث ٔدساست ٔالغ حبنٓب  ب  ششح األٔلحُبٔل انًبحث إر ،  تانثالث يببحثّ

حطبٛك  أسببة أْىانًشبكم انخٙ حؼبَٙ يُٓب ، انًبحث انثبَٙ بٍٛ  أْىػهٗ  ٔانٕلٕف

 فحذدانًبحث انثبنث  أيب،  حطبٛمّانزكبء االلخصبد٘ فٙ ػُٛت انبحث ٔيسخهضيبث 

انفصم  ٔفٙ ُْذست َظى انًؼهٕيبث انًحبسبٛت فٙ ػُٛت انبحث ، إػبدةخطٕاث 

، فمذ خشجج بأْى االسخُخبجبث االسخُخبجبث ٔانخٕصٛبثحٕصهج انببحثت انٗ انخبيس 

انزكبء االلخصبد٘ َظبو يؼهٕيبث يخكبيم نخمذٚى انًؼهٕيبث   يفبدْب أٌانخٙ 

ػهٗ  أٔ انذٔنتٚطبك ػهٗ يسخٕٖ  أٌانًسخخذيٍٛ ، حٛث ًٚكٍ  إنٗ إالسخشاحٛجٛت

يسخهضيبث حطبٛك انزكبء االلخصبد٘ ْٕ  ٔاحذة يٍ ٌأٔيسخٕٖ انٕحذة االلخصبدٚت. 

حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث  إدخبل إنٗئت انؼًم الٌ انزكبء ٚحخبج أػبدة ُْذست بٛ

ٚؼذ َظبو ٔ االلخصبدٚت.ححسٍٛ سٛش انؼًم فٙ انٕحذاث  فضال  ػٍٔاالحصبالث 

انًؼهٕيبث انًحبسبٛت انشكٛضة األسبسٛت إلَشبء انزكبء االلخصبد٘ نًب ٚمذيّ يٍ 

 يؼهٕيبث ػٍ انبٛئت انذاخهٛت.

بُبء ًَٕرج نهزكبء االلخصبد٘ فٙ  فٓٙ أٌٓب انببحثت ٛنإانخٕصٛبث انخٙ حٕصهج  أْى أيب

 أًٌٚكٍ ٔ .انؼشاق ٚسبػذ ػهٗ حٕفٛش انًؼهٕيبث انًخكبيهت انالصيت إنٗ يخخز٘ انمشاس

ٚؼًم َٔسًٙ ْزِ انٕحذة ببنجٓبص انٕطُٙ نهزكبء االلخصبد٘ ٔايٍ انًؼهٕيبث ، 

ث حمٕو ْزِ خبصت حٛ أوػبيت سٕاء كبَج ببنخٕافك يغ جًٛغ يؤسسبث انذٔنت 

انًؤسسبث بشفذ انجٓبص ببنًؼهٕيبث انالصيت انخٙ ٚحخبجٓب نٛمٕو انجٓبص بخحهٛم 

 يخخز٘ انمشاس. إنٗانًؼهٕيبث ٔيؼبنجخٓب نغشض حمذًٚٓب 

 

 

 


